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A data-baseColher
2014 jáoscomeçou.
Até 21/3,
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Plenária
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deBauru
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resultados.
ao uso demail,EAD
formação inicial
- 25/3, terça-feira: Nova reunião do F6, na sede da Adusp, às 10h, para avaliação do retorno das assembleias,
na perspectiva de fechamento da Pauta neste dia.
- 28/3, terça-feira: Protocolo da Pauta Unificada junto à presidência do Cruesp, que se encontra na Unicamp.

GTs da Adunesp já estão estruturados

É hora de iniciarmos a mobilização pelas nossas reivindicações.

Nesta segunda-feira, 20/10/2014, a Adunesp so adequado de avaliação das atividades desempenhadas
realizou mais uma plenária estadual, desta vez no campus pelos docentes-pesquisadores – ao invés da ameaça de
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nas mudança
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de Bauru.
As plenáriasapoia
itinerantes, greve
realizadas quase
de regime
de trabalho, acompanhada da con...................................................................................................

semanalmente durante a greve, foram muito importantes sequente redução salarial – deveria se dar por meio de
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da nossa grande greve em 2014. A luta contra o processo
No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão
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Esta foi a conclusão principal do debate sobre sejam realizadas atividades sobre esse tema, com
avaliação, que se estabeleceu na plenária de Bauru. a montagem de uma “banquinha” permanente de
Foram feitos relatos de casos de mudança de regime de coleta de assinaturas. O texto do abaixo-assinado,
trabalho e rebaixamento salarial de docentes, com base que acompanha este boletim e que pode ser acessado
na pontuação obtida na planilha. Chamou a atenção dos no site (www.adunesp.org.br), apresenta as seguintes
presentes uma situação escandalosa e esdrúxula, na qual reivindicações:
a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) avocou
para si o direito de negar o RDIDP para uma professora 1) a imediata suspensão da planilha de avaliação docente;
devidamente aprovada em concurso público há um ano e 2) que o processo de avaliação docente seja revisto no
meio, o que, entre outras coisas, implica na sua demissão. sentido de uma valorização dos aspectos qualitativos do
Esse fato representa, no mínimo, uma agressão direta à trabalho acadêmico e que tenha finalidade diagnóstica;
soberania da banca do concurso, do conselho de curso, 3) que os efeitos imediatos do processo de avaliação em
vigor sejam anulados;
do conselho do departamento e da congregação.
Foi consensual a compreensão de que um proces- 4) que os órgãos colegiados competentes reelaborem

Boletim Adunesp viaNet - No 51 - 21/10/2014

PHPEURVEHPFRPRQDGH¿QLomRGHVXDVDWULEXLo}HV
uma
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modo a permitir que a comunidade acadêmiGHOLEHUDTXHDUHHVWUXWXUDomRFXUULFXODUGRVFXUVRVGH
ca
tenha participação na escolha dos seus membros, bem
/LFHQFLDWXUDGD8QHVSDSDUWLUGDVDOWHUDo}HVHPVHXV
como
na definição
de suas
atribuições.
SURMHWRV
SHGDJyJLFRV
HVWLSXODGDV
SHODV 'HOLEHUDo}HV
 H  GR &RQVHOKR (VWDGXDO GH (GXFDomR
EaD
GHYHUi RFRUUHULicenciaturas
VHP DFUpVFLPRe GH
FDUJD KRUiULD GR
Um
dos
temas
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pedagógicos, estipuladas pelas Deliberações 111/12
GHGDFDUJDKRUiULDjVGLVFLSOLQDVSHGDJyJLFDV
e 126/14 do Conselho Estadual de Educação, deverá
2 TXH VH QRWD QR FRQWH~GR GR 2ItFLR 5XQHVS
ocorrer sem acréscimo de carga horária do curso, sendo
pXPDQRYDLQYHVWLGDGD5HLWRULDGD8QHVSQR
que as alterações deverão ser absorvidas pelo quadro atual
VHQWLGRGHDSRQWDURHQVLQRjGLVWkQFLDFRPRDOWHUQDWLYD
de professores ou ainda com a oferta de disciplinas em
jQHFHVViULDFRQWUDWDomRGHGRFHQWHV
formato
semipresencial. Dentre as alterações previstas
&DEH deliberações
UHVVDOWDU TXHestá
XPaSURMHWR
EHPde
HODERUDGR
nas referidas
destinação
30% da
SDUD
HGXFDomR
j
GLVWkQFLD
SRGH
VLJQL¿FDU
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carga horária às disciplinas pedagógicas.
DOWRV &RQVLGHUDQGRVH
TXH
D
DOHJDomR
FHQWUDO
GHVWH
Parece evidente que o conteúdo do Ofício Runesp
PRPHQWRpD³IDOWDGHUHFXUVRV´SDUDDFRQWUDWDomRGH
10/2014
é mais uma investida da Reitoria da Unesp, no
SURIHVVRUHV¿FDFODURTXHDVROXomRjGLVWkQFLDWHQGHD
sentido
de apontar o ensino à distância como alternativa
àVHUDLQGDPDLVQRFLYD
necessária contratação de docentes.
$$GXQHVSUHSXGLDTXDOTXHUWHQWDWLYDGHLQVHULU
Cabe
ainda ressaltar que um projeto bem elaborado
(D'
QD
IRUPDomR
LQLFLDO pode
H FRQFODPD
RVcustos
GRFHQWHV
para educação à distância
significar
altosD
UHMHLWDUHPHVWDSROtWLFD
e,
considerando-se que a alegação central é a “falta de
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a contratação
professores,
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HPEUHYHOHLDPDLVVREUHRDVVXQWR
pela reitoria.
Diante desses e de outros argumentos, a Plenária
de Bauru decidiu reiterar a posição contrária da Adunesp
a qualquer tentativa de inserir EaD na formação inicial e

parte ados
GTs da esta
Adunesp
conclamar Faça
os docentes
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política.
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Faça parte dos GTs da Adunesp
Dando continuidade à discussão iniciada nas
PDWHULDLVVREUHRVWHPDVFHQWUDLVSDUDDFDWHJRULDQHVWH
plenárias
PRPHQWRanteriores, a plenária de Bauru aprovou a
formação
grupos
de trabalho
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A seguir, confira quais são os temas e os
UHXQL}HVHRUJDQL]DURWUDEDOKRGR*7
componentes iniciais de cada grupo. Se você tiver
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deHalgum
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para o
 *7 9HUEDV
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0LOWRQ%DXUX
0iULR5LR
&ODUR
reuniões e organizar o trabalho do GT.
&iVVLR)UDQFD Coordenador provisório 7RWWL
WRWWL#EROFRPEU
- GT Verbas, finanças e orçamento: Totti/Marília,
Carreira e avaliação docente$QDUXPD5LR&ODUR
Albério/Franca, Milton/Bauru, Mário/Rio Claro, Cássio/
)OiYLD5LR 3UHWR ;DLGHV%DXUX 'HODPDUR*XDUi
Franca. Coordenador provisório: Totti (totti101@bol.
Coordenador provisório $QDUXPD DQDUXPD#
com.br)
-UFXQHVSEU
Carreira e avaliação docente: Anaruma/Rio
 Políticas
educacionais,
políticas Delamaro/
públicas $UL
Claro,
Flávia/Rio
Preto, Xaides/Bauru,
%DXUXCoordenador
6XHOL0DUtOLD
9DOpULD0DUtOLD
Guará.
provisório:
Anaruma Coordenador
(anaruma@
provisório$UL
DULPDLD#IFXQHVSEU
rc.unesp.br)
-3ROtWLFDHIRUPDomRVLQGLFDO6D~GHGRWUDEDOKDGRU
Políticas educacionais, políticas públicas: Ari/Bauru,
)iELR0DUtOLD
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2VZDOGR%DXUX
Sueli/Marília,
Valéria/Marília.
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provisório:
ÆQJHOR%DXUX
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provisório
)iELR
Ari (arimaia@fc.unesp.br)
-(IDELRND]XRRFDGD#KRWPDLOFRP
Política e formação sindical, Saúde do trabalhador
(Fábio/Marília,
Tato/Prudente,
Oswaldo/Bauru,
&RPXQLFDomR
%DKLML$'&HQWUDO$QJpOLFD0DUtOLD
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provisório:
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provisória
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(fabiokazuoocada@hotmail.com)
(EDK#EROFRPEU
- Comunicação (Bahiji/AD Central, Angélica/Marília,
Paula/Prudente. Coordenadora provisória: Bahiji
(bah0609@bol.com.br)

Próxima plenária
Dando continuidade às plenárias itinerantes,
a próxima está marcada para 10/11/2014,
segunda-feira, no campus de Rio Claro,
a partir das 9h30.
Participe!

